3.1

Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands
Datum:
Tijd:
Plaats:

19 april 2018
13.30 – 16.00 uur
Raadszaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Verslag
Concept

AB Veiligheidsregio
Opening
1.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom. Bericht
van verhindering is ontvangen van de burgemeesters van Katwijk, Lisse, Teylingen,
Voorschoten, Nieuwkoop en Zoeterwoude.
De voorzitter dankt de heer Bitter die met ingang van 9 mei zijn functie neerlegt voor zijn
bijzondere inzet en wenst hem alle goeds voor de toekomst.
Dhr. Bitter dankt de voorzitter voor het compliment en deelt met veel plezier terug te
kijken op de afgelopen jaren. Graag wil hij de burgemeesters meegeven toch vooral in
gesprek te blijven met de gemeentesecretarissen over bevolkingszorg en hoe de
gemeente daar in staat. Dit onderwerp wordt uitgebreider behandeld bij agendapunt B.7.
De voorzitter dankt de heer Bitter voor zijn suggestie.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen bijzonderheden.

3.

Vaststellen besluitenlijst AB 7 december 2017 en 22 februari 2018 en bespreken
actiepunten
Dhr. Cazemier merkt op dat zijn afwezigheid is genoteerd op de vergadering van
7 december jl. terwijl hij daarbij wel aanwezig is geweest, waarvan rectificatie.
Dhr. Goedhart komt terug op onderwerp B.2 ‘Notitie Huur versus Eigendom
Veiligheidsregio Hollands Midden’ d.d. 7 december 2017 en merkt op dat in de
besluitvorming is opgenomen dat de regionaal commandant in 2018 alle kazernes langs
zal gaan om de huur versus koop te bespreken. Gebleken is dat dit traject meer geleidelijk
gelopen moet worden omdat de capaciteit in de organisatie dit tempo momenteel niet
toestaat.
Dhr. Van der Kamp komt terug op het verslag van 22 februari n.a.v. de zinvolle discussie
over de begrotingsuitgangspunten die in dat overleg is gevoerd. Hij uit zijn teleurstelling
over wat hij daarover in de verslaglegging terug kan vinden. Na overleg is besloten het
verslag vast te stellen.
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4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
Dhr. van Erk en Dhr. Van der Kamp zijn, in het kader van de aankomende
Omgevingswet en de implementatie daarvan, sinds enige tijd in gesprek met als doel na te
gaan hoe men de verlengde diensten op elkaar in kan laten spelen zodat zij de
gemeenten bij kunnen staan op dit onderwerp. Op 9 mei a.s. zal dit in een gezelschap van
dagelijks bestuurders en afgevaardigden van raden verder uitgewerkt worden. In het
najaar volgt een conferentie over dit onderwerp die zij van harte aanbevelen zodat de
collega’s zelf kunnen beoordelen wat zij er binnen hun eigen organisatie mee kunnen
doen. Indien collega’s aanwezig kunnen zijn op 9 mei a.s. dan zijn zij van harte welkom.
De uitnodiging hiervoor is gestuurd vanuit de aangesloten diensten. Dhr. Van der Kamp en
hijzelf zijn in ieder geval vertegenwoordigd. Indien collega’s niet in de gelegenheid zijn om
op 9 mei a.s. aanwezig te zijn dan zal hij samen met dhr. Van der Kamp kijken of er in het
najaar een moment is om daar wel gezamenlijk aanwezig te kunnen zijn. De directeuren
van de diensten zijn in ieder geval goed aangesloten.
De voorzitter meldt dat hij het signaal heeft gekregen dat het redelijk onverwacht kwam
en dat de agenda’s erg vol zitten. Desalniettemin spreekt hij, ondanks de korte termijn, de
hoop uit dat er toch enkele collega’s aan zullen sluiten.
Dhr. Van der Kamp doet de toezegging dit gremium zo goed mogelijk mee te nemen in
dit onderwerp.
De voorzitter deelt mee dat in de volgende vergadering een nieuw voorstel voor een DB
voorligt waar de verkiezingen slechts een gedeeltelijke invloed op zullen hebben. Zoals
eerder besproken zal dit DB kleiner zijn dan het huidige omdat men de samenstelling in
overeenstemming wil brengen met de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Om een zo
breed mogelijke verdeling te bewerkstelligen zal bij de samenstelling gekeken worden
naar de verschillende deelgebieden van de regio, politieke kleuren, verhouding man/vrouw
etc.
Dhr. Zuidijk heeft een tweetal mededelingen, te weten het FLO-onderzoek en de
responstijden.
FLO-onderzoek
In de afgelopen weken is de brandweer twee maal in het nieuws geweest. De eerste keer
was dit de brandweer van Amsterdam Amstelland die meldde dat er onrechtmatig was
omgegaan met vergoedingen van FLO. De voorzitter van die Veiligheidsregio voegde hier
aan toe dat het een dermate ingewikkelde materie betreft dat het mogelijk is dat het ook in
andere Veiligheidsregio’s is voorgekomen. Op basis daarvan heeft Hollands Midden een
scan uit laten voeren die heeft uitgewezen dat het in deze regio rechtmatig is afgehandeld.
De scan toont dit slechts aan vanaf 2011. Voor die tijd was het belegd bij de gemeenten.
Responstijden
Het CWS heeft cijfers gepresenteerd over de responstijden van de brandweer. Hierover is
ook een e-mail toegezonden. Hollands Midden heeft in een gebied wat qua infrastructuur
toch ook zijn beperkingen kent met een gemiddelde opkomsttijd van 7,5 minuten een
mooie prestatie neergezet.
De voorzitter heeft in aansluiting op het inmiddels bekende NL-alert een mededeling over
het gebruik van ‘burgernet’. Indien men meedoet aan burgernet dan kan men een bericht
ontvangen over bijvoorbeeld inbrekers, personen waar men voor uit moet kijken of
anderszins. Vanuit burgernet blijkt er nu ook behoefte te zijn om ingeschakeld te worden in
het kader van fysieke veiligheid. Daar is niet iedereen even enthousiast over en er loopt
een discussie waarover op dit moment nog geen besluit is genomen. Persoonlijk heeft hij
er geen bezwaar tegen als dit staat te gebeuren als het maar wel gecoördineerd gebeurt.
Het is niet goed als de ene gemeente hier al mee start en de andere gemeente dit nog laat
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liggen. Het zijn landelijke systemen die gecoördineerd moeten worden op basis van
landelijke uitgangspunten. Het lijkt hem goed hier nog een keer op terug te komen.
Dhr. Schoenmaker vraagt of er bij de samenstelling van het DB nog input vanuit de
districten wordt verwacht of dat dit anders loopt.
De voorzitter antwoordt dat er altijd enige mate van coördinatie boven de districten dient
te zijn maar dat er eerst een suggestie zal worden gedaan.
6.

Veiligheidsberaad
De voorzitter deelt dat inmiddels bekend is dat het Veiligheidsberaad is gereorganiseerd.
Tijdens het laatste Veiligheidsberaad is stilgestaan bij het financiële kader van de LMO
waar later in deze vergadering nog uitgebreider op teruggekomen zal worden.
In een vorig overleg is gesproken over de punten die voorkwamen op de strategische
agenda. De punten die daar zijn aangedragen komen weer terug op de nieuwe
strategische agenda. Voorlopig zal men moeten afwachten hoe een en ander gaat lopen.
Ook is er stilgestaan bij het onderzoek brandweerstatistieken en beleving. Eerder is
geconstateerd dat er op dat vlak nog veel werk te doen valt.
Daarnaast stoort het hem dat er terughoudendheid is om de regionale cijfers openbaar te
maken en vindt dit onjuist omdat er geen reden bestaat dit niet te doen. Hij vraagt zich af
of de heer Zuidijk dit herkent.
Dhr. Zuidijk verklaart dat dit zeker herkenbaar is. Er is een landelijke rapportage, maar er
zijn ook 25 regionale rapportages wat hier in de vergadering van 25 december is
besproken. Niet in alle regio’s en ook in Hollands Midden zijn die bewegingscijfers heel
prettig om te lezen maar het mag geen aanleiding zijn om er niet openbaar mee om te
gaan en het als een bedreiging te zien.
De voorzitter voegt toe dat ook is stilgestaan bij het vraagstuk ‘brandweervrijwilligers’ en
de toekomst daarvan. Daarop ontstond een discussie omtrent de vraag of het verstandig
is om met vrijwilligers te blijven werken of dat men het beter als part-timers kan zien. Per
slot van rekening krijgt men een vergoeding voor het werk. Deze visie wordt voornamelijk
gehanteerd door personen die de landelijke onderhandelingen voeren. Vanuit de
brandweer is juist gezegd dat dit niet verstandig is omdat het te veel geld gaat kosten en
dat men het beter kan laten zoals het is. De vraag of we in de toekomst voldoende
vrijwilligers houden blijft echter wel aanwezig en daaruit voortvloeiend de vraag hoe men
daar in de toekomst mee om moet gaan.
Vervolgens is met de minister stilgestaan bij de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s.
Nu er door de regio’s een aantal jaar is gefunctioneerd staat er een nieuwe evaluatie op
stapel. Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn de financiering en de vraag of 25
regio’s een goed aantal is of dat men net als de politie beter terug kan gaan naar 10. Ook
wordt gekeken naar het operationele handelen en of men voldoende voorbereid is op de
vernieuwingen in de samenleving. Hij verwacht een stevige evaluatie.

Meningvormend / Besluitvormend
A.1

Stand van zaken / ontwikkelingen GMK (mondeling)
Mw. Spies houdt een presentatie over de stand van zaken GMK en brengt de
mandatering beschreven in de besluitvorming hieronder ter sprake. Door de verschillende
(korte) reactietermijnen en vergaderplanningen is het moeilijk om het reguliere
besluitvormingsproces te doorlopen.
Aansluitend zijn de volgende vragen en opmerkingen aan de orde gekomen.
Mw. Van der Velde spreekt haar waardering uit voor de presentatie.
Mw. Driessen is na uitleg van mevrouw Spies van mening dat zij het volste vertrouwen
heeft in de gang van zaken.
Dhr. Kats maakt zich zorgen over de ICT in verband met het feit dat er ervaring is met de
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complexiteit van het systeem bij de Yp. Ook weet men dat ICT niet een van de sterkste
kanten van de Politie is. Hij vreest dat, als men dit nu op de grote hoop onder
verantwoordelijkheid van de Politie gooit, dat men zich daar zorgen over moet maken.
Ondanks dat hij van mening is dat men op de goede weg zit wil hij aandacht voor dit
gegeven nadrukkelijk meegeven.
Dhr. Rijpstra, Dhr. Van Erk en Dhr. Van der Kamp scharen zich achter de mening van
de heer Kats.
Dhr. Goedhart is van mening dat het een grote doorbraak is die ‘ons ook verder helpt’.
Ook hij deelt de zorgen omtrent de ICT.
Dhr. Jaensch dankt mevrouw Spies voor haar verhaal. Zijn aandacht gaat uit naar het
eerste contact met politie omtrent personen met verward gedrag waar nu een discussie
over is met politie om de niet agressieve personen aan andere hulpverleners over te laten.
Dhr. Cazemier schaart zich eveneens achter de opmerking van de heer Kats. Verder is hij
van mening dat in de reactie verwoord kan worden dat met tevredenheid is geconstateerd
dat de minister van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk wordt voor beheer en beleid met
betrekking tot de Meldkamerorganisatie wat impliceert dat de financiële
verantwoordelijkheid daar komt te rusten wat in principe een voorstel is voor finale kwijting
aan de gemeenten.
Dhr. Nieuwenhuis had vragen meegekregen die middels de presentatie van mevrouw
Spies zijn beantwoord. De zorgen die zijn gedeeld liggen in het verlengde van deze
vragen.
Dhr. Schoenmaker zou graag iets meer willen horen over de financiële consequenties
voor de eigen Veiligheidsregio. Deze heeft hij er wel uit kunnen halen maar hij zou deze
graag iets meer gespecificeerd willen zien.
De voorzitter is positief over de gang van zaken en is van mening dat men tot een goede
oplossing is gekomen.
Mw. Spies dankt de aanwezigen voor hun steun en zal er zorg voor dragen dat er recht
wordt gedaan aan de hier gemaakte opmerkingen.
De zorgen over de ICT, die er op dit moment ook al zijn, staan relatief op zichzelf bij de
vorming van de LMO. Inmiddels is er een zodanig robuuste meldkamer dat zich daar niet
tot nauwelijks storingen voordoen en als dit al een keer gebeurt dan brengt het de burger
niet in gevaar.
De migratie C2000 die vorig jaar plaats zou vinden en waarvoor mensen waren opgeleid,
werd om een niet duidelijke reden afgeblazen. Dit staat in principe los van wat men nu met
de LMO wil gaan organiseren maar het is wel een bevestiging van de zorg die ook
zondermeer in de reacties naar voren zal komen. Daarop zal een antwoord moeten komen
wat vertrouwen geeft in door het Rijk uitgevoerde grote ICT projecten. Op dit moment kan
men slechts kritisch blijven op dit gegeven.
Voor wat betreft het vraagstuk noodhulp aan mensen met verward gedrag deelt zij het
volgende. Als dit centraal gesteld wordt moet vanuit de Meldkamer ook scherper worden
doorgevraagd om te beoordelen of iemand de witte of de blauwe kolom nodig heeft. Die
triage moet in de Meldkamer plaatsvinden. Dit laat echter onverlet dat de politie in geval
van noodhulp altijd zal gaan rijden. Er is niemand die dit ter principale discussie stelt. Als
de triage op de Meldkamer echter al beter georganiseerd wordt is dit wel behulpzaam en
kan het mogelijk zijn dat de persoon ook gelijktijdig door Wit gereden kan worden wat een
onnodige belasting voorkomt voor de persoon in kwestie.
Voor wat betreft het financiële vraagstuk van de heer Schoenmaker deelt zij mee dat het
wellicht goed is om dit voor een volgende keer nog wat verder uit te werken. Het is wel zo
dat de frictiekostenvergoeding in de richting van 800.000 hoger en loyaler is dan waar
men eerder rekening mee had gehouden. Verder zal nog wel met de politie afgerekend
moeten en zal men ook een deel zelf moeten dragen maar dat kan inzichtelijk gemaakt
worden. Ook nu de nadere uitwerking plaats kan gaan vinden, waarbij de betekenis voor
de Meldkamer helder moet worden, zal men toch stevig aan de onderhandelingstafel
moeten blijven zitten.
De voorzitter concludeert dat de mandatering voor mevrouw Spies is geaccordeerd.
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Stand van zaken LMO
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.

2.

Kennis te nemen van het Uitwerkingskader Meldkamer (landelijke meldkamer) en de
portefeuillehouder Crisisbeheersing, mevrouw L. Spies, te mandateren om de verdere
besluitvorming tijdig af te ronden;
Kennis te nemen van het conceptvoorstel Wijzigingswet meldkamers en de
portefeuillehouder Crisisbeheersing, mevrouw L. Spies, te mandateren om hierop te
reageren voor 11 mei 2018.

Informatief
A.2.

Convenant VRHM – Defensie
Er zijn geen opmerkingen.

A.3.

Informatiekaart Drinkwater
Er zijn geen opmerkingen.

A.4.

Informatiekaart Asbestincidenten
Er zijn geen opmerkingen.

A.5.

Regionale (risico-aanpak) evenementenplanningskalender 2018
Er zijn geen opmerkingen.

A.6.

Werkplannen multi-werkgroepen 2018
Er zijn geen opmerkingen.

A.7.

Bijeenkomst nieuwe raadsleden over gemeenschappelijke regelingen in de regio
De voorzitter deelt dat er op 21 april een bijeenkomst plaatsvindt in Alphen aan den Rijn
en in mei in Leiden.
Dhr. Kats deelt dat op maandag 23 april in Midden Holland een bijeenkomst wordt
gehouden over de gemeenschappelijke regelingen waar ook de Veiligheidsregio bij
aanwezig is. De raadsleden van Midden Holland zullen waarschijnlijk niet ook op 21 april
aanwezig zijn in Alphen aan den Rijn. Hij betreurt het dat de afstemming over deze data
niet beter geregeld is.
De voorzitter antwoordt dat deze afstemming er aanvankelijk wel was.
Mw. Spies beaamt dat er een poging is gedaan tot tijdige afstemming en betreurt het dat
dit zo is gelopen en is ook van mening dat de belasting voor de deelnemers hierdoor erg
hoog is.

Besluitvormend
B.1.

Bestuurlijke rapportage 2016-2017 GHOR Voorbereiding zorginstellingen op rampen en
crises door zorginstellingen in acute zorg
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de bestuurlijke rapportage 2016-2017 over de mate van
voorbereiding door GHOR-ketenpartners in de regio Hollands Midden op hun taken in
de geneeskundige hulpverlening / opgeschaalde zorg (Wvr art. 33);
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2. De conclusie te delen dat de instellingen en zorgaanbieders voldoende zijn voorbereid
op hun taken;
3. De bestuurlijke rapportage 2016-2017 vast te stellen over de mate van voorbereiding
door de instellingen en zorgaanbieders op hun taak in de geneeskundige
hulpverlening.

B.2

Jaarstukken 2017 programma GHOR en deelprogramma IZB en bestemming resultaat
GHOR
Mw. Driessen meldt dat zij de wijze van besluitvorming in beide besturen ongelukkig vindt
en stelt voor om na te gaan of dit niet beter gestroomlijnd kan worden.
Mw. van der Velde zegt dit te herkennen vanwege het feit dat het twee portefeuilles
betreft.
De voorzitter licht toe dat dit een gevolg is van keuzes die in het verleden zijn gemaakt
waarbij men op zoek was naar een constructie waarbij geen BTW afgedragen hoeft te
worden wat thans het geval is en tot voordeel strekt. Het gevolg hiervan is dat de
besluitvorming in beide besturen dient plaats te vinden.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
2.

3.

B.3.

In te stemmen met de voorliggende jaarstukken 2017 programma GHOR en
deelprogramma IZB en het bestemmingsresultaat programma GHOR
Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden positief te adviseren voor finale
vaststelling van de jaarstukken 2017 programma GHOR en deelprogramma IZB en
het bestemmingsresultaat programma GHOR
Een restitutie van € 16.000,-- aan de deelnemende gemeenten naar rato van het
aantal inwoners

Beleidsplan 2018-2019 MDOTO
De Dijkgraaf uit zijn teleurstelling over het feit dat hij weinig ‘water’ terugvindt in dit stuk.
Hij had gehoopt op meer samenwerking op dat gebied.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.

B.4.

Het MDOTO Beleidsplan 2018-2019 vast te stellen

Bestuurlijke melding Inbewaringstelling (IBS) naar gemeente van herkomst
Naar aanleiding van eerdere discussies in dit gremium is een voorstel gedaan voor
besluitvorming wat als volgt luidt en is aangeboden:
Dat de burgemeesters in de regio Hollands Midden afspreken dat zij bij afgifte van een
IBS van een persoon, die woonachtig is in een andere gemeente binnen de regio Hollands
Midden de burgemeester van de woonplaats informeren over het afgeven van die IBS als
de afgevende burgemeester beoordeelt dat er gevaar voor openbare orde en/of
maatschappelijke onrust zou kunnen zijn.
Na een uitvoerige discussie is men tot de gezamenlijke conclusie gekomen om dit besluit
nu niet te nemen en is afgesproken dat:
De burgemeesters die een IBS afgeven vrij zijn in de wijze waarop zij dit afhandelen
waarbij zij gevoel en situatie in acht nemen.
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Informatief
B.5.

Ontwerp-Programmabegroting 2019 VRHM
Dhr. Goedhart deelt dat in het DB uitvoerig is gediscussieerd over dit onderwerp waaruit
naar voren is gekomen dat het beleidsmatig op korte termijn onvoldoende onderbouwd
kan worden om tot een bevredigende meerjarenbegroting te komen. Derhalve wordt een
Ontwerp-Programmabegroting gepresenteerd die uitsluitend geldt voor 2019. Vervolgens
zal uitvoerig gekeken worden naar de inrichting van de nieuwe beleidsperiode die in 2020
ingaat. Hij geeft een korte samenvatting van de onderwerpen die nu aan bod zijn
gekomen en de onderwerpen die behandeld zullen worden voor de nieuwe beleidsperiode
2020 - 2023.
Dhr. Schoenmaker gaat in op de toelichting en verwacht dat er een stevige discussie zal
komen over de jaren daarna. Hij heeft eerder gepleit voor een goede onderbouwing en
kan nog niet bepalen hoe dit zal landen in zijn gemeente.
Dhr. van der Kamp is van mening dat het AB goed in gesprek is over dit onderwerp en
als deze strategie leidt tot betere beslissingen dat het uitsluitend tot winst kan leiden. Hij
kijkt met belangstelling uit naar de nieuwe notitie en pleit er voor om dit proces in stappen
te blijven lopen zodat men tussentijds in gesprek kan blijven over dit onderwerp. Hij vond
de Cebeon Norm en de daarmee gepaard gaande daling charmant. Het is een enorme
uitdaging geweest voor het bestuur en de directie om dit met creativiteit op te lossen. Hij
zou het wederom een uitdaging vinden voor het bestuur als er een manier gevonden wordt
waardoor de organisatie opnieuw creatief moet worden en dat het beloond wordt als
daarnaar gepresteerd wordt.
Dhr. Cazemier is van mening dat het wijs is geweest om voor de Cebeon Norm te kiezen
als uitgangspunt voor de begroting voor de Veiligheidsregio. De Cebeon Norm kent een
uitname van 5,6% voor overige taken op de openbare orde. Hij zou willen voorstellen om
dat nog eens te herijken omdat de overige taken op het gebied van de openbare orde en
veiligheid zijn toegenomen. Hierbij valt te denken aan de toezichthoudende taken van de
gemeente in de openbare ruimten. Hij zou het op prijs stellen als er in ambtelijke zin ook
gekeken wordt naar andere kosten die bij de gemeente zijn achtergebleven.
Mw. Driessen waardeert de poging die dit stuk al ‘voor een deel’ heeft verbeterd. Zij heeft
nu meer handvatten om dit te volgen. Zij verzoekt haar bijdrage in deze discussie in de
notulen op te nemen. Zij uit nogmaals haar waardering voor de huidige formulering.
(Waarvan letterlijk verslag.)
Dhr. Goedhart is blij met de reacties uit het AB en is benieuwd naar de reacties die uit de
raden gaan komen. Hij is van mening dat het belangrijk is dat de raden goed betrokken
worden bij de komende beleidsdiscussies.
Dhr. Kats voegt toe dat de opmerking van collega Van de Kamp hem ter harte gaat. Hij is
blij dat men dit de afgelopen periode heeft kunnen en mogen doen. In die zin zal een
‘tussenjaar’ helpend zijn. Zoals men weet zit de brandweer midden in een transitie
waarvan men ook hoopt dat er komend jaar met creativiteit naar de toekomst gekeken kan
worden.
In antwoord op de vraag van dhr. Cazemier deelt hij het volgende. Er moet in het oog
gehouden worden dat de 5,6% die door dhr. Cazemier wordt bedoeld betrekking heeft op
de taken die bij de gemeente zijn achtergebleven voor rampenbestrijding en
crisesbeheersing. Dat is iets anders dan de taken op de onderdelen openbare orde en
veiligheid. Volgens hem zitten die niet in die 5,6%. Hij denkt dat het goed is om daar het
geheugen nog een keer over op te frissen zodat het weer helder is waar deze 5,6%
precies voor bedoeld zijn.
De voorzitter zegt dat het laatste klopt maar ook minder relevant is omdat de norm voor
de maatstaf openbare orde en veiligheid inmiddels fors omhoog is gegaan zodat ook
daarbij nu een ander beeld is ontstaan.
Hij wil graag reageren op de opmerkingen van Dhr. Van der Kamp en Dhr. Cazemier en
duiden hoe hij dit ziet. In principe is men naar een vorm van normalisering gegaan. In
2009 is men begonnen met de Cebeon Norm. Hollands Midden was destijds de eerste
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regio in Nederland. De Cebeon Norm was een hulpmiddel om te komen tot een nieuwe
contributie voor de Veiligheidsregio. Hierbij had iedereen het gevoel dat er op een eerlijke
manier aangeslagen zou worden. Andere maatstaven zoals inwoneraantallen etc. weken
daar ver van af. Destijds gaven de afzonderlijke gemeenten met brandweren veel meer
geld uit dan wellicht noodzakelijk zou zijn. Het ligt voor de hand dat een samengevoegde
brandweer goedkoper kon zijn wat ook de reden is geweest dat men het zou kunnen doen
met het geld wat men er voor krijgt. Dit resultaat is uiteindelijk in 2018/2019 bereikt en
heeft geleid tot een helder niveau van uitgaven. Dan ontstaat eigenlijk datgene wat bij
andere regelingen ook speelt: wil je iets extra’s dan moet je dat goed onderbouwen. Hij is
van mening dat dit een hele nette manier is, omdat die Cebeon Norm absoluut gezien niet
meer zo relevant is. In 2015 is die maatstaf bereikt en veel hoger geworden dus telt nu
alleen nog maar de onderlinge verhouding van de hoogte van de contributie.
Dhr. Goedhart vult aan dat men het eens moet zijn over het beleid dat gevoerd wordt om
het kostenniveau te kunnen bepalen.
Dhr. Cazemier licht toe dat hij het er volstrekt mee eens is dat Cebeon leidend moet zijn
voor de onderlinge verdeling van kosten voor het lidmaatschap van deze Veiligheidsregio.
Hij kijkt naar de correctie die dhr. Kats voornemens is hem te verstrekken en deelt dat hij
voor het overige bij zijn mening blijft.
Dhr. Goedhart is van mening dat hij het voor de nieuwe raden belangrijk vindt om het
Veiligheidsbeleid in kaart te brengen ten opzichte van de positie die men daarin als
Veiligheidsregio innemen.
B.6.

Korpswerkplan 2018 Brandweer Hollands Midden
Mw. Driessen merkt op dat in het Korpswerkplan staat beschreven dat men steeds meer
vrijwilligers nodig heeft om de paraatheid te kunnen waarborgen. Zij heeft hierover reeds
een schrijven aan de commandant doen toekomen. Wellicht is het goed om te kijken naar
de oorzaak daarvan tenzij er hier al gedeeld kan worden wat die oorzaak is. Zij hoopt dat
dit gremium een enthousiaste bijdrage kan leveren aan verbetering. Voor het overige is zij
van mening dat het een interessant stuk is maar wil ook adviseren om het na te kijken
omdat er referentiebudget genoemd wordt als basis voor de gemeentelijke bijdragen in
plaats van beleid, dit laatste in relatie tot de zojuist gevoerde discussie.
Dhr. Van der Kamp voegt toe dat er volgens hem twee kanttekeningen te maken zijn met
betrekking tot de vrijwilligers.
Ten eerste: in het kader van Meer Anders Minder is er geschoven en bezuinigd met het
materieel en bij dat materieel hoorde personeel. Er is afgesproken dat dit middels
natuurlijk verloop afgebouwd zou worden. Dat natuurlijk verloop gaat langzamer dan
verwacht wat betekent dat er nagedacht moet worden over hoe men daar in de toekomst
nog wat meer sturing aan kan geven.
Ten Tweede: een 2e element is dat geconstateerd is dat vrijwilligers minder vaak
beschikbaar zijn voor uitrukdiensten. Dit zorgt er voor dat de dekkingsgraad omhoog moet
wil men de paraatheid kunnen borgen. Waar men vroeger misschien met 200 tot 250%
toekon zal men nu wellicht naar 300 tot 350% toe moeten. Hij meent dat deze twee
elementen veroorzaken dat er problematiek met de inzetbaarheid van de vrijwilligers
ontstaat.
Dhr. Zuidijk beaamt wat dhr. Van der Kamp zojuist heeft gedeeld. Men ziet steeds vaker
dat vrijwilligers die toetreden tot de brandweer na 8 tot 10 jaar van mening zijn dat ze hun
maatschappelijke plicht als vrijwilliger hebben gedaan en een andere ‘hobby’ gaan
zoeken. Tot 10 jaar geleden waren de ervaringen met de vrijwilligers van dien aard dat er
veel medailles uitgedeeld werden omdat mensen 25, 30 of 40 jaar als vrijwilliger in dienst
waren. Het fenomeen waar we nu mee te maken hebben wordt meer veroorzaakt door
een andere tijdsgeest waarin mensen anders tegen dergelijke taken aankijken.
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B.7.

Werkplan 2018 Oranje Kolom
De voorzitter is van mening dat het goed is om stil te staan bij de opmerking van dhr.
Bitter bij aanvang van dit overleg. Het gegeven roept bij hemzelf enige onrust op. Hij
vraagt zich in eerste instantie af of er thans wel voldoende inzicht is in de kwaliteit van dit
onderdeel. Enige jaren geleden is er per gemeente een ‘foto’ genomen. Op basis daarvan
is toen een sterke verbetering behaald. De afgelopen jaren is dit niet meer gedaan
waardoor men het beeld ook niet meer zo scherp heeft als het wellicht zou moeten zijn. Hij
vangt links en recht ook signalen op over de kwaliteit en is van mening dat we goed
moeten nadenken over hoe we hier de komende periode mee om kunnen gaan.
Een tweede signaal waar de heer Bitter op doelde is dat het op dit moment moeilijk blijkt
om de piketfuncties voldoende gevuld te krijgen. Er is een tekort en daar moeten
maatregelen op getroffen worden. Daarnaast merkt men dat er vanuit de gemeenten
weinig animo is voor de oefeningen die worden georganiseerd in Hollands Midden wat bij
elkaar voldoende signalen zijn om deze situatie grondig te onderzoeken.
Dhr. Kats zegt deze mening te delen. Binnen zijn eigen gemeente heeft hij een vacature
gehad voor een interim gemeentesecretaris en medewerker openbare orde en veiligheid
waaruit blijkt dat die zorg ook intern speel. Hij kan zich voorstellen dat er wellicht meer te
bereiken valt als we dergelijke zaken collectief gaan organiseren en dat het geen kwaad
kan dit in de aankomende tijd een keer te agenderen.
Mw. van der Velde is van mening dat het geen kwaad kan om hier een keer over in
discussie te gaan maar zelf herkent zij totaal niet wat hier wordt gedeeld, ook niet wat
betreft de piketten en vraagt zich af waar die signalen dan precies uit bestaan.
Dhr. Goedhart is van mening dat het wellicht goed is om eerst eens een foto te maken.
Daarna kan bekeken worden wat concreet afgesproken kan worden.
Dhr. Jaensch is van mening dat het beter eerst getest kan worden. Het gaat per slot van
rekening al erg lang, en kennelijk tot op dit moment, redelijk goed.
De voorzitter zegt dat er zorg is op een aantal posities over de getraindheid, de
geoefendheid en de kennis die aanwezig is bij mensen alsmede de bezetting van posten
die op een aantal plaatsen onvoldoende is.
Mw. Driessen vraagt of dit niet ook veroorzaakt wordt door het feit dat er is overgegaan
van een hard piket naar een zacht piket in samenhang met de betalingen die bij een hard
piket horen?
De voorzitter voegt toe dat zelfs bij de harde piketten momenteel onvoldoende mensen
voorhanden zijn. Er zijn mensen die opgezegd hebben waar geen mensen voor in de
plaats komen wat betekent dat we misschien naar een ander systeem moeten.
Dhr. Goedhart is van mening dat de constatering over dit bestuurlijk functioneren goed is
en zou de opvolgster van de heer Bitter hier graag mee op weg helpen.
Mw. Spies geeft mee dat het ook expliciet in vacatures kan worden meegenomen. Door
haar gemeente is dit in de vacature voor een nieuwe gemeentesecretaris ook expliciet
benoemd als één van de functie-eisen.
Dhr. Schoenmaker vindt het een mooie maar zorgelijke discussie waar dhr. Bitter niet
voor niets mee komt. Met de bewustwording zit het in ieder geval goed. Er moet nog wel
gekeken worden of men opnieuw een foto wil maken of dat de gemeente zelf
aangesproken kan worden op de verantwoordelijkheden die ze hebben. Daarnaast is er
nog een ander punt en wel dat er onlangs een mail is ontvangen dat de peerreview die
gestart zou worden nog even uitgesteld wordt. Ook is hij van mening dat het goed is om
de opvolgster van dhr. Bitter even af te wachten.
Dhr. Bitter zegt dat het een algemeen beeld is maar wil toch het een en ander
objectiveren. Onlangs heeft er een systeemtest plaatsgevonden. De presentie van
bevolkingszorg is behoorlijk zwak en daar zie je ook dat de harde en zachte piketten niet
meer haalbaar zijn dus daar zal een ander middel op losgelaten moeten worden. Men ziet
namelijk dat er maar 2 of 3 mensen komen. Gisteren is nog besloten om voor de
tussenlaag die men wil bereiken een bijeenkomst te organiseren die afgelast is bij gebrek
aan deelname. Er zullen ongetwijfeld allerlei goeie redenen zijn zoals hectisch, druk etc.
Ook zijn er de laatste tijd niet veel grote incidenten meer geweest wat zorgt voor een
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veranderende houding. Er zijn dus een aantal facetten binnen deze problematiek die
ongunstig op elkaar inspelen. Het is absoluut niet zo dat er nu uitsluitend sprake is van
een incidentele situatie, het begint wel degelijk structurele vormen aan te nemen. Er moet
een foto gemaakt worden om iets aan te tonen, op een wat andere wijze dan een paar jaar
terug en het moet absoluut vastgesteld worden om met elkaar verder te kunnen. De
nieuwe functionaris en de nieuwe portefeuillehouder hebben daarmee een interessante
klus om aan te trekken.
B.8.

Implementatie crisiswebsite Hollands Midden-Veilig
Er zijn geen bijzonderheden.

B.9.

Stand van zaken regoganisatie VRHM (mondeling)
Dhr. Zuidijk geeft een update over de implementatie van het organisatieplan wat op 7
december hier is vastgesteld.
Vorige keer hebben we verslag gedaan van de werving en selectie van het nieuwe
directieteam. Daarvoor moest nog 1 externe directeur geworven worden. We zitten op dit
moment in een afrondend gesprek met deze persoon zodat we onze totale directie
binnenkort compleet kunnen presenteren. Daarnaast zitten we in de werving en selectie
van de afdelingshoofden en een aantal sleutelfunctionarissen wat 40 fte is op onze totale
formatie die we volgens werving en selectie opnieuw invullen, vanzelfsprekend vooral
intern. Daarover is gisteren het laatste gesprek gevoerd en dat ziet er gewoon gezond uit
hoe we mensen een nieuwe plek kunnen geven binnen de organisatie. Een aantal functies
kregen we in de eerste interne ronde nog niet ingevuld. Daar zal een tweede ronde voor
volgen. In juni a.s. zal de adviescommissie aan de slag gaan om, voor de mensen die nog
geplaatst moeten worden, een functie te adviseren aan mij en dan is het 1 juli als wij
ongeveer weten wie op welke plek terecht gaat komen. Daarna moeten er harde
randvoorwaarden ingevuld worden waaronder verhuizen van kamer naar kamer en dat
soort zaken. Dit zal in de zomerperiode plaatsvinden zodat er vanaf 3 september in de
nieuwe opzet met elkaar gewerkt kan worden.

Rondvraag
Dhr. Van der Sande deelt zijn enthousiasme om deel te nemen aan de AB-vergaderingen.

Sluiting
De vergadering sluit om 15.30 uur.
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Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden 19 april 2018
2018/A01

Veiligheidsregio

Stand van zaken LMO: Uitwerkingskader Meldkamer

19-04-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:

2018/B01

Veiligheidsregio

1. Kennis te nemen van het Uitwerkingskader Meldkamer (landelijke meldkamer) en de portefeuillehouder
Crisisbeheersing, mevrouw L. Spies, te mandateren om de verdere besluitvorming tijdig af te ronden;
2. Kennis te nemen van het conceptvoorstel Wijzigingswet meldkamers en de portefeuillehouder Crisisbeheersing,
mevrouw L. Spies, te mandateren om hierop te reageren voor 11 mei 2018.
Bestuurlijke rapportage 2016-2017 GHOR Voorbereiding zorginstellingen op rampen en crises door
zorginstellingen in acute zorg

19-04-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:
3. Kennis te nemen van de bestuurlijke rapportage 2016-2017 over de mate van voorbereiding door GHORketenpartners in de regio Hollands Midden op hun taken in de geneeskundige hulpverlening / opgeschaalde zorg
(Wvr art. 33);
4. De conclusie te delen dat de instellingen en zorgaanbieders voldoende zijn voorbereid op hun taken;
5. De bestuurlijke rapportage 2016-2017 vast te stellen over de mate van voorbereiding door de instellingen en
zorgaanbieders op hun taak in de geneeskundige hulpverlening.
2018/B02

Veiligheidsregio

Jaarstukken 2017 programma GHOR en deelprogramma IZB en bestemming resultaat GHOR

19-04-2017

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de voorliggende jaarstukken 2017 programma GHOR en deelprogramma IZB en het
bestemmingsresultaat programma GHOR
2. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden positief te adviseren voor finale vaststelling van de jaarstukken
2017 programma GHOR en deelprogramma IZB en het bestemmingsresultaat programma GHOR
3. Een restitutie van € 16.000,-- aan de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners.
2018/B03

Veiligheidsregio

Beleidsplan 2018-2019 MDOTO

19-04-2017

Het Algemeen Bestuur besluit:
Het MDOTO Beleidsplan 2018-2019 vast te stellen.
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3.2

ACTIELIJST AB VRHM
Verg

Nr.

Datum

Ag. Onderwerp

AB

109 27-6-2016

AB

123 30-062016

B.4

AB

124 22-022018

4

Rondvraag

Omschrijving actie

Actualisatie delegatie-mandaatbesluit/-register.
Op dit moment worden alle mandaten binnen de
brandweer opnieuw bekeken en aangepast n.a.v. het
nieuwe organisatieplan (ingaande 1 september 2018).
Koop vs. huur
Onderzoek Evaluatie en mogelijke herziening
brandweerkazernes
huisvestingsbeleid Brandweer Hollands Midden.
Op 7-12-2017 vaststelling projectopdracht om te komen
tot een heroverweging van het bestuurlijk uitgangspunt
om brandweerkazernes in de regio HM in beginsel te
verhuren in plaats van verkoop aan de VRHM vanuit de
voor- en nadelen vanuit brandweer- en gemeentelijk
perspectief.
AB 19 april 2018 is besloten om dit traject meer
geleidelijk te lopen omdat de capaciteit in de organisatie
dit tempo momenteel niet toestaat. Verzoeken van
gemeenten worden wel afgehandeld conform de
afspraken.
Begrotingsuitgangspunten Cebeon-norm. Voorbereiden discussie over het gebruik
2019 VRHM
van de systematiek in de toekomst voor het verkrijgen
van een objectieve verdeelsleutel tussen gemeenten en
een maximaal kostenplafond.

Verantw.

Status

AB

H. Zuidijk

In behandeling

13-092018

H. Zuidijk

In behandeling

29-112018

H. Zuidijk

In behandeling

13-092018

